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556
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie wymagaƒ dla kandydata na dawc´ komórek, tkanek lub narzàdu
Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narzàdów (Dz. U. Nr 169,
poz. 1411) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 4. 1. Kandydatowi wykonuje si´ nast´pujàce pomocnicze badania diagnostyczne:
1) badania krwi:
a) badanie morfologii krwi obwodowej z ocenà
rozmazu krwinek bia∏ych,

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

b) opadanie krwinek (OB),

1) wymagania zdrowotne, jakim powinien odpowiadaç kandydat na dawc´;

c) badania biochemiczne z uwzgl´dnieniem poziomu:

2) wykaz badaƒ lekarskich i pomocniczych badaƒ
diagnostycznych, jakim powinien podlegaç kandydat na dawc´ komórek, tkanek lub narzàdu;

— sodu,
— potasu,

3) przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek
lub narzàdu.

— glukozy,
— bilirubiny,

§ 2. Kandydat na dawc´ komórek, tkanek lub narzàdu, zwany dalej „kandydatem”, powinien spe∏niaç
wymagania zdrowotne pozwalajàce na ustalenie, ˝e
pobranie i przeszczepienie komórek, tkanek lub narzàdu nie spowoduje u niego lub biorców nast´pstw zagra˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu.
§ 3. 1. Orzeczenie o stanie zdrowia kandydata wydaje lekarz kwalifikujàcy kandydata po przeprowadzeniu badania lekarskiego, które obejmuje:
1) wywiad lekarski;
2) badanie przedmiotowe uwzgl´dniajàce równie˝
wyniki pomocniczych badaƒ diagnostycznych.
2. Wywiad lekarski powinien w szczególnoÊci zapewniç uzyskanie danych pozwalajàcych na ustalenie
przeciwwskazaƒ do oddania komórek, tkanek lub narzàdu.
3. W wyniku badania przedmiotowego lekarz kwalifikujàcy kandydata powinien oceniç aktualny stan
zdrowia, uwzgl´dniajàc odchylenia od prawid∏owej
budowy cia∏a.

— kreatyniny,
— aktywnoÊci aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej,
— bia∏ka ostrej fazy C (CRP);
2) badanie ogólne moczu;
3) badanie ultrasonograficzne nerek lub wàtroby
oraz inne badania diagnostyczne niezb´dne dla
okreÊlenia aktualnego stanu zdrowia oraz okreÊlajàce stan czynnoÊciowy komórek, tkanek lub narzàdu przeznaczonych do pobrania.
2. Próbki do badaƒ od kandydata pobiera si´ podczas badania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
§ 5. 1. Orzeczenie o stanie zdrowia powinno zawieraç okreÊlenie „brak przeciwwskazaƒ do pobrania komórek, tkanek lub narzàdu” albo „nie kwalifikuje si´
do pobrania komórek, tkanek lub narzàdu”.
2. Do dokumentacji medycznej kandydata do∏àcza
si´:
1) orzeczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1;

4. Wykaz badaƒ lekarskich, przeciwwskazaƒ i wymagaƒ zdrowotnych dla kandydata na dawc´ komórek, tkanek lub narzàdu okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2) dane z wywiadu lekarskiego;
3) wyniki:
a) badania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

b) badaƒ, o których mowa w § 4 ust. 1.
3. W razie nieprawid∏owych wyników badaƒ, o których mowa w § 4 ust. 1, lekarz kwalifikujàcy kandydata lub osoba przez niego upowa˝niona powiadamia
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o nich kandydata. O terminie i sposobie dokonania
powiadomienia zamieszcza si´ informacj´ w dokumentacji medycznej kandydata.
4. W razie stwierdzenia odchyleƒ od prawid∏owego stanu zdrowia kandydata nale˝y zdyskwalifikowaç jako kandydata i skierowaç do lekarza sprawujàcego nad nim opiek´ zdrowotnà w celu dalszej dia-

Poz. 556

gnostyki lub leczenia. Do skierowania do∏àcza si´
wyniki badaƒ.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Zdrowia: Z. Religa
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 kwietnia 2006 r. (poz. 556)

WYKAZ BADA¡ LEKARSKICH, PRZECIWWSKAZA¡ I WYMAGA¡ ZDROWOTNYCH DLA KANDYDATA NA DAWC¢
KOMÓREK, TKANEK LUB NARZÑDU
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